Pozměňovací návrh Pavly Golasowské a Mariana Jurečky k senátnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 798)
(SYSTEMIZACE)

Návrh
Navrhované vložení § 190a označit jako novelizační bod 2 a před tento bod vložit
novelizační bod 1 v následujícím znění:
1. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který
zní“
„(2) Ostatní změny systemizace služebního úřadu v průběhu kalendářního roku,
v jejichž důsledku nedojde ke změně počtu představených, schvaluje státní tajemník
nebo služební orgán v nadřízeném služebním úřadu, a není-li nadřízený služební
úřad, vedoucí služebního úřadu.“.

Odůvodnění
K bodu 1 (§ 18) – změna systemizace
Současná právní úprava systemizace dostatečně nezohledňuje potřeby jednotlivých
služebních úřadů v souvislosti s možností její změny v průběhu kalendářního roku.
Systemizace v souladu s § 17 zákona o státní službě se schvaluje na následující kalendářní
rok a stanoví počet služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými,
klasifikovaných platovými třídami, počet služebních míst představených klasifikovaných
platovými třídami, objem prostředků na platy státních zaměstnanců, počet služebních míst,
u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní
občanství České republiky a počet služebních míst, u kterých se stanoví tzv. „zákaz
konkurence“. V případě, že služební úřad potřebuje v průběhu roku systemizaci změnit,
uplatní se postup nastavený pro každoroční řádnou systemizaci – v souladu s § 17 odst. 2
zákona o státní službě návrh na změnu systemizace vypracuje Ministerstvo vnitra v dohodě
s Ministerstvem financí na základě návrhů služebních orgánů, které mu je předkládají
prostřednictvím příslušných ústředních správních úřadů, přičemž jakoukoli změnu
systemizace schvaluje vláda České republiky.
V případě, že služební úřad potřebuje v průběhu kalendářního roku zasáhnout
do systemizace, tak kromě nutnosti schválit takovou změnu administrativně náročným
postupem předjímaným § 17 zákona o státní službě, uplatní se na takovou změnu
systemizace další podmínky upravené § 18 zákona o státní službě, který stanoví, že změna
systemizace poté, co nabyla účinnosti, je-li jejím důsledkem změna počtu služebních míst,
objemu prostředků na platy státních zaměstnanců nebo změna platové třídy státního
zaměstnance o více než jednu třídu dolů nebo o dvě třídy nahoru, je přípustná, jen dojde-li
ke změně působnosti správního úřadu nebo k podstatné změně podmínek, za kterých byla
systemizace schválena.
V průběhu roku 2016 Ministerstvo vnitra předložilo ke schválení vládě ČR hned několik
návrhů na změnu systemizace v několika služebních úřadech, a to s účinností k 01.02.2016
(schváleno usnesením vlády č. 65 ze dne 25.01.2016), k 01.03.2016 (schváleno usnesením
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vlády č. 176 ze dne 29.02.2016), k 01.05.2016 (schváleno usnesením vlády č. 359 ze dne
27.04.2016), k 01.06.2016 (schváleno usnesením vlády č. 429 ze dne 11.05.2016
a usnesením vlády č. 462 ze dne 23.05.2016 pro jiné služební úřady), k 01.07.2016, resp.
pro Ministerstvo vnitra k 01.08.2016 (schváleno usnesením vlády č. 586 ze dne 27.06.2017),
k 01.08.2016, resp. pro některé služební úřady k 01.09.2016 (schváleno usnesením vlády
č. 651 ze dne 20.07.2016), k 01.09.2016 (schváleno usnesením vlády č. 751 ze dne
24.08.2016) a k 01.11.2016 (schváleno usnesením vlády č. 940 ze dne 24.10.2016).
Ministerstvo vnitra dále předložilo vládě návrh na řádnou systemizaci služebních
a pracovních míst k 01.01.2017 v souladu s § 17 odst. 3 zákona o státní službě, která byla
schválena usnesením vlády č. 829 ze dne 21.09.2016, kdy zároveň již v roce 2016 vyvstala
potřeba změnit tuto systemizace ještě před její účinností, kdy změna systemizace s účinností
od 01.01.2017 byla schválena dalším usnesením vlády č. 1108 ze dne 14.12.2016.
Navrhuje se, aby změny systemizace, které nejsou výslovně uvedeny v § 18 zákona o státní
službě a vlivem kterých nedojde ke změně počtu představených ve služebním úřadě,
schvaloval státní tajemník nebo služební orgán v nadřízeném služebním úřadu, a není-li
nadřízený služební úřad, vedoucí služebního úřadu. Návrh je předkládán zejména z důvodu
snížení vysoké administrativní zátěže jednotlivých služebních úřadů, Ministerstva financí
a Ministerstva vnitra, resp. sekce pro státní službu, která návrhy na změny systemizace
předkládá. Navrhované znění, které by neumožnovalo změny systemizace, jejichž
důsledkem by byla změna počtu služebních míst, změna počtu představených, objemu
prostředků na platy nebo změna platové třídy státního zaměstnance o více než jednu třídu
dolů nebo o dvě třídy nahoru, respektuje zároveň účel zákona o státní službě, jehož cílem je
budovat stabilní zázemí pro státní zaměstnance a zároveň výrazným způsobem snižuje
administrativní zátěž.

Vyznačení navrhovaných změn

§ 18
Změna systemizace
(1) Změna systemizace poté, co nabyla účinnosti, je-li jejím důsledkem změna počtu
služebních míst, objemu prostředků na platy státních zaměstnanců nebo změna platové třídy
státního zaměstnance o více než jednu třídu dolů nebo o dvě třídy nahoru, je přípustná, jen
dojde-li ke změně působnosti správního úřadu nebo k podstatné změně podmínek, za
kterých byla systemizace schválena; ustanovení § 17 odst. 2 a 3 se použije obdobně.
(2) Ostatní změny systemizace služebního úřadu v průběhu kalendářního roku,
v jejichž důsledku nedojde ke změně počtu představených, schvaluje státní tajemník
nebo služební orgán v nadřízeném služebním úřadu, a není-li nadřízený služební úřad,
vedoucí služebního úřadu.
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